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Carta de Menjar



TAPES FREDES

Taula de formatges de la Qesería San Antonio de
Callosa 13,00€

Taula de pernil ibèric d’acevall de camp 21,00€

Carpaccio de gambes amb menta i pebre rosa 12,50€

Tomaques amb anxoves del Cantàbric 12,00€
(en temporada)

Ensaladilla russa 8,00€

Aladrocs en vinagre 8,50€

Carpaccio de vedella Wagyu amb parmesà 14,50€

Tartar de tonyina roja amb alvocat i mango 16,00€

I.V.A Inclòs
Els productes de pesca que se servixen crus o en fred han sigut congelats a -20ºC almenys 24h

TAPES CALENTES
Calamar enfarinat 18,00€

Calamar a la planxa 18,00€

Aladrocs fregits (en temporada) 10,00€

Sardines a la planxa (en temporada) 10,00€

Gambes amb alls 13,00€

Sépia a la planxa 11,50€

Sépia enfarinada 11,50€

Calamarsets enfarinats 10,50€

Polp Mandala 16,50€

Clòtxines al vapor 10,50€

Llagostins encamisats amb salsa “chutney” 12,00€

Broquetes de pollastre amb salsa de 10,50€
mostassa i mel

Ous estrellats amb pernil ibèric 13,50€

Creïlles braves 8,00€

Pastís d’albergina a la parmesana 9,50€

Mandonguilles de la iaia 10,50€

Aletes de pollastre 8,50€



PA
Unitat

Pa amb allioli 2,00€

Pa 1,50€

Pa sense gluten 2,00€

Croqueta de pernil 2,50€

Croqueta de gambes 2,50€

Croqueta de xoriço 2,40€

Croqueta de botifarra 2,40€

Croqueta d’albergina 2,40€

I.V.A Inclòs

SNACKS
Anelles de ceba 8,00€

Creïlles fregides Mandala 5,00€

Moniato fregit 5,50€

CARN I PEIX

Filet de pollastre a la taronja 14,50€

Entrecot de vedella Angus argentina 23,50€

Llom de llobarro 18,50€

Salmó 18,50€

PASTA

Spaghetti Pepatti 15,50€
Cloïsses, clòtxines, gambes, tomaquetes i pebre

Spaghetti Bolognese 10,00€

Lasagna Bolognese 10,00€



I.V.A Inclòs

AMANIDES

Mezclum 10,50€
Encisams, poma, tomaquetes, anous, all porro fregit,
servit amb salsa de mostassa

César 12,50€
Encisam romà, bacó, pollastre, anxoves, parmesà i
crostons, servit amb salsa César

Espinacs 10,00€
Espinacs, tomaquetes, parmesà, bacó, panses i
pinyons, servit amb salsa de mel

Caprese 12,00€
(en temporada)
Tomaca, mozzarella, ceba francesa confitada i
alfàbega fresca

Gourmet Mandala 13,00€
Encisams, tomaquetes, anous, cogombre, fruita i
formatge de cabra, servit amb reducció de vinagre
de Mòdena

Marrakech 12,00€
Cuscús, cogombre, tomaquetes, taronja, panses,
formatge fresc i menta, servit amb salsa de mel

Tradicional 11,50€
(en temporada)
Tomaca, ceba, capellans i oli d’oliva verge extra

Salmó 12,50€
Encisams, salmó fumat, alvocat, poma, servit amb
iogurt grec i anet

Tomaca, anxoves i formatge fresc 12,00€
(en temporada)
Tomaca, anxoves del Cantàbric i formatge fresc de la
Quesería San Antonio de Callosa.



ARROSSOS
Mínim dues persones, preu per persona (45min)

Paella de magre i verdures 15,00€
Magre de porc i verdures de temporada

Arròs o fideuà del senyoret 15,00€
Calamarsets, calamar, rap, clòtxines i gambes pelades

Paella tradicional 14,50€
Pollastre, bajoquetes planes i garrofó

Paella mixta 15,00€
Pollastre, rap, calamarsets, verdura, gambes, clòtxines i
cigales

Fideuà del pescador 15,00€
Rap, calamarsets i calamar

Fideuà de marisc 16,00€
Rap, calamarsets, calamar, clòtxines i cigales

Arròs negre 15,00€
Calamarsets, calamar, rap i tinta de calamar

Paella de marisc 16,00€
Rap, calamarsets, calamar, clòtxines, gambes i cigales

Arròs a banda 15,00€
Calamarsets, sépia i rap

Arròs de verdures de temporada 14,50€
Verdures de temporada

I.V.A Inclòs

HAMBURGUESES
Inclouen creïlles fregides

Amb moniato fregit +1,50€

Clàssica 11,00€
Vedella, encisam, tomaca, ceba morada i maionesa

Formatge 11,50€
Clàssica amb formatge

Mandala 12,00€
Vedella, encisam, tomaca, ceba morada, bacó, ou fregit i
maionesa

Pollastre 11,00€
Pit de pollastre, encisam, tomaca, ceba morada i
maionesa

Vegetal 11,00€
Filet vegetal, encisam, tomaca, ceba morada i maionesa



MANDALA KIDS

Nuggets casolans de pollastre amb creïlles 8,00€

Daus casolans de lluç amb creïlles 8,00€

Spaghetti bolognese 8,00€

Burger Jr. (només carn i pa) amb creïlles 8,50€

I.V.A Inclòs

SÀNDWITXOS
Inclouen creïlles fregides

Amb moniato fregit +1,50€

The Club 13,00€
Pollastre, encisam, tomaca, ou fregit, bacó i maionesa

BLT 9,50€
Bacó, encisam, tomaca i maionesa

Vegetal 9,50€
Encisam, tomaca, dacsa, formatge, ou dur, tonyina i
maionesa

Vegano / Vegan 10,00€
Alvocat, ruca, tomaca, maionesa de vegana



enjoy it :)


